
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Pelo presente instrumento, de urn lado a doravante denominada PRESTADORA, conforme identificada a seguir:

DADOS DA PRESTADORA
Nome Empresarial :
TELEFONARNET TELECOMUNICACOES EIRELl
CNPJ :                                  lnscricao Estadual :
27.924.375/0001.02     ISENT0
Endere?o:
Rua Figueira, n® 1327, Sala 10
Bairro:

Santa Rita 1
Telefone:                             S.A.C:

(43) 3032.5000             9090 (43) 3032.5000

Ato de Autorizacao - Anatel
11004 de 07/08/2017

Cidade:                     Estado:
Londrina               PR
Site:

www.te!efonarnet.com,br

®D    REGISTRODETfTULOS E
I)OCUMENTOS - LONDRINAPR

00283612

CEP:
86072.160
E-mail:

contato©elefonamet.com.br

E de outro lado, pessoa fisica ou juridica, doravante denominado (a) ASSINANTE conforme identificado (a) em TERM0 DE
ADESA0 que venham a se submeter a este instrumento.

As partes acima identificadas, resolvem, em comum acordo AP±±±B o CONTRAT0 DE PRESTACA0 DE SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES,registradoemCart6riodeRegistrodeTituloseDocumentosem23/03/2018,sobon.°0269585,
na Cidade de Londrina, estado do Parana, que passa a ser regido, a partir da presente data, com os seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA
1.10 cabecalho passa a viger com a seguinte inclusao:

0 ASSINANTE declara,  por meio da  assinatura do  respectivo TERM0  DE ADESAO,  que  foi  informado quanto  ao

tratamento de dados que sera realizado pela PRESTADORA, nos termos da Lei n° 13.709/2018. Declara tamb6m ser

manifestacao livre, informada e inequivoca a autorizaeao do tratamento de seus dados pessoais.

CLAUSULA SEGUNDA
2,1  lnclui-se o item  1.9 na clatisula primeira referente as definic6es:

1.9  Lei  n°  13.709/2018 -  Lei  Geral  de  Protegao  de  Dados  (LGPD):  Lei  que disp6e sobre o  tratamento de dados

pessoais,  inclusive nos  meios digitais,  por pessoa natural ou  por pessoa juridica de direito pdblico ou  privado|  com o
objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade

da pessoa natural.

CLAUSULA TERCEIRA
3.1  lnclui-se o item 2.5.5 na clausula segunda referente ao objeto:

2.5.5 Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD) -Lei n°  13.709 de 14 de Agosto de 2018.

CLAUSULA QUARTA
4.1  lnclui-se o item 5.6 na clausula quinta referente aos direitos e obrigac6es da prestadora:

5.6 A PRESTADORA observafa o clever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos serviaps de telecomunicac6es e

pela  confidencialidade  quanto  aos  dados  e  informac6es  do  assinante,  empregando  todos  os  meios  e  tecnologias
necessarias para assegurar este direito dos usuarios.

CLAUSULA QUINTA
5.1  lnclui-se a clausula Vig6sima referente a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD, com a seguinte redacao:

4  CLAUSULA VIGESIMA . DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS (LGPD)
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACA0 DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

20.1  0  ASSINANTE  autoriza  a  coleta  de  dados  pessoais  imprescindiveis  a

informadoquantoaotratamentodedadosqueserarealizadopelaPRESTADO

especificamente quanto a coleta dos seguintes dados:

20.1.1 Dados relacionados a sua identificacao pessoal, a fim de que se garanta

do contrato;

fiel9on9at2cafpioftsfe&otit

20.1.2 Dados relacionados ao endereco do ASSINANTE tendo em vista a necessidade da PRESTADORA identificar

o local de instalacao, manutencao dos servicos, envio de documentos/notificag6es e outras garantias necessarias ao

fiel cumprimento do contrato ora assinado;

20.1.3 0s dados coletados poderao ser utilizados para identificagao de terrorismo, compartilhamento para 6rgaos de

seguranca,conformesolicita?aolegalpertinente,compartilhamentocomautoridadeadministrativaejudicialnoambito

de suas competencias com  base no extrito cumprimento do clever legal,  bern como com  os 6rgaos  de protecao  ao

cfedito a fim de garantir a adimplencia do ASSINANTE perante esta PRESTADORA.

20.2 0s dados coletados com base no legitimo interesse do ASSINANTE, ben como para garantir a fiel execucao do

contratoporpartedaPRESTADORA,fundamentam-senoartigo7°daLGPD,razaopelaqualasfinalidadesdescritas

na clausula 16.1 nao sao exaustivas.

20.2.1APRESTADORAinformaquetodososdadospessoaissolicitadosecoletadossaoosestritamentenecessarios

para os fins almejados neste contrato;
20.2.20ASSINANTEautorizaocompartilhamentodeseusdados,paraosfinsdescritosnestaclausula,comterceiros

legalmentelegitimosparadefenderosinteressesdaPRESTADORAbemcomodoASSINANTE.

20.3 0 ASSINANTE possui tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos  pfoprios dados armazenados,

podendotambemsolicitaraexclusaodedadosqueforampreviamentecoletadoscomseuconsentimento;
20.3.1  A  exclusao  de  dados  sera efetuada  sem  que  haja  prejuizo  por parte  da  PRESTADORA,  tendo  em  vista  a

necessidadedeguardadedocumentosporprazodeterminadode05(cinco)ano§,conformeleicivil.Paratanto,caso

o ASSINANTE deseje efetuar a revogacao de algum dado,  devefa preencher uma declaracao neste sentido,  ciente

quearevogacaodedeterminadosdadospoderaimportaremeventuaisprejuizosnaprestagaodeservicos;
20.3.2    0    ASSINANTE    autoriza,    neste    mesmo    ato,    a    guarda    dos    documentos    (contratos/documentos

fiscais/notificac6es/prototocolos/ordens  de  servicos)  -  em  que  pese  eles  possuam  dados  pessoais  -  por  parte  da

PRESTADORA a fim de que ela cumpra com o determinado nas demais  normas que regulam o presente contrato,

bemcomoparaocumprimentodaobrigacaolegalnostermosdoartigo16,inciso1,daLeiGeraldeProtecaodeDados.

20.4EmeventualvazamentoindevidodedadosaPRESTADORAsecomprometeacomunicarseusassinantessobre

o ocorrido, bern como sobre qual o dado vertido;

20.5APRESTADORAinformaqueagetenciadedadosocorrefaatravesdeumsistemaquecolheraetratafaosdados

na forma da lei;

20.5.1  A  PRESTADORA  informa  que  efetuafa  a  manutencao  do  registro  das  operac6es  de  tratamento  de  dados

pessoais da forma mencionada na clausula anterior.
20.6Rescindidoocontratoosdadospessoaiscoletadosseraoarmazenadospelotempodeteminadonaclausula20.7.

Passado   o   termo   de   guarda   pertinente   a   PRESTADORA   se  compromete   a   efetuar  o   descarfe   dos   dados

adequadamente.

CLAUSULA SEXTA

6.1   Pemanecefao   inalteradas   todas   as   demais   clausulas   do   CONTRATO   DE   PRESTACA0   DE  SERVICOS   DE
TELECOMUNICACOESregistradoemem23/03/2018,sobon.°0269585,naCidadedeLondrina,estadodoParana.

CLAUSU LA SE"IA
7.1  Para  que seja confenda  a  devida  publicidade,  o  presente ADITIVO CONTRATUAL esta  registrado em  Cart6rio *e
Registro de Titu.los e Documentos, na Cidade de Londrina, estado do Parana.
7.2 0 documento registrado encontra-se disponivel tambem no endereco eletfonico:
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PRIMEIRO ADITIVO A0 CONTRAT0 DE PRESTACA0 DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

CLAUSULAOITAVA
8.1  0 presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo,
da comarca da Cidade de Londrina, estado do Parani, competente para dirimir q
com rentlncia expressa de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja.

Londrina/PR, 26 de abril de 2021.

ASSINATURA:

PRESTADORA:

CNPJ:

g®DO¥uGnd£*¥8sD.ELTjT#LRIo£AEnpR
sendo neste ato eleito pelas partes
aisqffrouztSs gf#nf¥o pre e

.Si=.-:``.`.-```. nAfrofa
TELECTOEML:E%N#EESTEiRELi

27.924.375/0001-02

E    -..-...,     `...i .....   `.i.                i..i.`i.-.             `.            pR

Ftoconh®€o per eem®lhan€a a(.) firma(8) d®:
I,UCIAVA  i4irlcA

0187074SVAA0000000813421V
Londrina, 30 de Abril de 2021

REGISTRO DE TituLOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS JURIDICAS -2° OFICIO

Av.  Hlgien6polis, 210 -1° Andar -   Sala  104 -CEP 86020-080
Fone: (43) 3322-0220 -Fone/Fax:(43) 3322-3845

Danlelle Ivlaria Barclk Lucas do Ollvelra . Oflc[al
1813036SVAA©©©©©©©1284211

Consiilte selo em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Apre9entado   hoje   Proloco/ado   a   flog/strado   sob   n°   283.6J2.
Anotado a margem do Registro 269,585.   Emolumonto§: R$65,10(VRC
300,00),  Funrojus:  R$9,52,  lssQN:  R$1,30,  FUNDEP:  R$3,25,  Solo:  R$1,32,
Fotoc6p!a:  R$1,95, Microfilme: R$0,65. Total:  R$83,09.
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